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ledere Geraardsbergenaar en alleszins hij of zij die tot de generatie behoort van de auteur dezes, weet 
dat de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog ook in Geraardsbergen een dramatische 
wending heeft genomen. Velen onder hen herinneren zich dat in mei 1944 de Geraardsbergse lerares 
lsobelle Fischlowitz door een SS-commando is opgepakt. Minder bekend is de aanhouding ruim 
anderhalf jaar voordien, namelijk in september 1942, van Roza Coster, de weduwe van Levi Jacoby, en 
haar dochters Rebecca en Rosine Jacoby. 
Alle vier werden ze na hun arrestatie even opgesloten in het zogeheten "SS-Sammellager Mecheln" 
alvorens op transport te worden gezet naar de ultieme "Endlösung" in Auschwitz, zeg maar naar de 
onomkeerbare eindbestemming van de eeuwigheid ... 

De meesten zoniet velen onder 
ons gaan ervan uit dat er zoiets 
bestaat als het Joodse ras, een 
perceptie die door de Joden zelf 
van de hand wordt gewezen. Zelf 
spreken zij van het Joodse volk, 
dit is de gemeenschap van mensen 
die zich één voelen door eenzelfde 
(voor sommigen wel en anderen 
niet bindende) godsdienst en door 
een gemeenschappelijk lot in het 
verleden en eenzelfde blik naar de 
toekomst. C) 

Deze bijdrage bestaat uit twee 
delen. In het eerste deel wordt 
de onderliggende socio-politieke 
omgeving geschetst, met andere 
woorden worden historische ach
tergronden even in herinnering 
gebracht en worden belangrijke 
politieke accentverschuivingen 
aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog, zowel in Europa als 
in België, in een notendopje uit de 
doeken gedaan. Zo wordt aan-

dacht geschonken aan de Joodse 
aanwezigheid in Vlaanderen en 
België, maakt de lezer kennis met 
Polen en Krakau of het "thuisland" 
van de Fischlowitzen en zovele 
andere Joden in Vlaanderen, wordt 
uiteengezet hoe een veralgemeend 
joodsvijandig klimaat Europa 
sinds decennia lang in zijn greep 
hield en hoe tijdens het interbel
lum antidemocratische stromingen 
stevig wortel schoten en van de 
grond kwamen. 
Het tweede deel gaat over de ei
genlijke Jodenvervolging in België 
en in Geraardsbergen, met de 
deportatie van Isabelle Fischlowitz 
en drie leden van het gezin Jacoby 
naar Auschwitz. 
Mede dank zij de intense contac
ten met de heer David M. Fisblow 
uit Washington, een vrij dichte 
verwant van Isabelle (2) die zich 
actief bezighoudt met de familie
geschiedenis van de Fischlowitzen 
over heel de wereld, kregen we 

een duidelijker zicht niet alleen 
op lsabelles roots, voorouders en 
familie, maar ook op sommige we
tenswaardigheden die allleen door 
ingewijden zijn gekend. 

Deel I. Historische en politieke 
achtergronden 

Joodse aanwezigheid in 
Vlaanderen en België C) 

Sinds wanneer over een Joodse 
immigratie in Vlaanderen en, bij 
uitbreiding, in België kan worden 
gesproken, is niet met zekerheid te 
bepalen. Algemeen wordt aan
genomen dat er in de 4d" eeuw, 
misschien al in de 2de eeuw, en
kele Joodse gezinnen en families 
in onze gewe~ten e) woonachtig 
waren. Doorgaans wordt dan 
verwezen naar handelscentra als 
Tongeren en Doornik. Maar het 
is pas halfweg de 13de eeuw dat 

(') 5. BKACIIFEI.D, Onze food~e buren, 4dr druk, Antwerpen/ Amsterdam (Uitg. Houtekiet), 2006, p. 9. Sylvain Brachfeld 
(Antwerpen, 1932), journalist, publiceerde een tiental boeken over de geschiedenis van de Antwerpse Joodse gemeen
schap, het Jodendom en de Joodse religie, de shoah in Bt•lgW, de relaties tussen BelgWen lsra~l en de Belgen in Israël. 
Ht1 boek Onze Joodse buren (271 blz.) gaat over het Joodse geloof, de eredienst, het gezinsleven, de cultuur, de banden van 
de Joden met lsra~l, de JoodSt! aanwezigheid in Vlaanderen en Nederland, de contactL•n tussen joden en niet-Joden. 
Brachfcld was gédurcndc 9 jaar lid van de Commissic voor de erkenning van de Rechtvaardigen van lwt Yad Vashcm te 
Jcru;r.alcm waar hij zich m<.•N bt•paald inliet met de dossiers van de Bl'lgische redders. 

f> lc;abclk><i vader Efroim (Efrajm, Efraïm) Dawid (Cymse) Fiszlowicz (1 H49-1911) en I zaak Fiszlowicz (1H43-191 0), de bet
OV(.'rgrootvad(.'r van David M. Fislow, waren volle neven (in hL•t Frans: cousi11s xcrmni11s). 

(') 5, BuAc ffH:w, op.cit., p. lHS-210. N.N., fJiclnc/ischc }{ids voor rm bezoek nn11 het joods muselitil vn11 dcportntit• L'lll,erzct, 
Mt'Chdcn, 2CXJ2, p. 2. 
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er een tastbaar bewijs opdaagde 
van een aanwezigheid van Joodse 
medeburgers binnen de grenzen 
van het huidige Vlaanderen. In 
Tienen werd namelijk de grafsteen 
gevonden van "Rebecca, dochter 
van Mozes, overleden in 5016", dit 
is 1255-1256 in onze tijdrekening. 
In het begin van de 16de eeuw 
kwamen uit Portugal zogeheten 
Marranen naar onze streken af
gezakt. Marranen zijn Spaanse en 
Portugese Joden die onder dwang 
werden gedoopt. Deze nepchris
tenen werden nauwlettend in het 
oog gehouden door vertegen
woordigers van de inquisitie (5). 

Voor de Antwerpse zakenwereld 
betekenden deze mensen beslist 
een aanwinst. De Antwerpse 
stadsmagistraat nam ze dan ook in 
bescherming tegen de edicten die 
de Zuidelijke Nederlanden werden 
opgelegd door de Spaanse vorst 
die toen over onze streken heerste. 
En de Joden of diegenen or1der 
hen die opnieuw de Joodse religie 
pratikeerden werden zowel door 
de bevolking als door de stadsma
gistraat "in ere gehouden omwille 
van hun discretie en hun waardig
heid". Antwerpen stond trouwens 
bekend als een veil ig toevluchts
oord voor wie bui ten de greep van 
de Kerk wou blijven. 
In 1808, tijdens het Franse Bewind, 
werden de 800 in België wonende 
Joden administratief toegevoegd 
bij het Israëlitisch Consistorie van 
Krefeld (D) en blijkens de volks
telling van 1846, gehouden in het 
sinds 1830 onafhankelijke België, 
woonden er in ons land toen 1.336 

Joden, van wie 524 in Brussel en 
345 in Antwerpen. 
Tegen het einde van de 19de eeuw 
kwamen plots meer en meer 
Joden uit diverse landen zoals 
Oostenrijk, Polen en Rusland zich 
in Antwerpen vestigen. Ze voel
den er zich aangetrokken door de 
groeiende diamantnijverheid en 
-handel. Deze immigratie werd 
nog versterkt door de gevolgen 
van de Jodenvervolging (pogroms) 
in Oost-Europa; deze inwijkelin
gen werden Ost-Juden genoemd 
en ze spraken meestal Jiddisch. 
Van 13.200 in 1892 steeg de Joodse 
aanwezigheid in België naar meer 
dan 20.000 van wie er 6.400 in 
Antwerpen waren gevestigd. En 
deze trend ze tte zich door vooral 
weer in Antwerpen waar de Joodse 
bevolking net voor de Eerste 
Wereldoorlog meer dan verdub
beld was om in 1925 aan te groeien 
tot 30.000. 
Het aantreden in 1933 van Adolf 
Hitier (1889-1945) als belangrijke 

en i.În'sc:hrijv1ng 

(en later de enige) factor bij de 
besluitvorming in Duitsland werd 
de aanzet tot de grote exodus. 
Via België en Nederland tracht
ten talloze Duitse Joden elders 
een veilig(er) bestaan te vinden. 
Sommigen onder hen zijn echter 
niet tijdig verder geraakt en zijn 
hier achtergebleven op het mo
ment dat de Tweede Wereldoorlog 
ook in België toesloeg. Deze gang 
van zaken had een plotse toename 
van de Joodse aanwezigheid tot 
gevolg zodat hun aantal geraamd 
wordt op 65 tot 80.000. De ge
gevens lopen uiteen omdat ze 
steunen op verschillende bron
nen, maar ze geven niettemin een 
grootteorde. 
Heden ten dage zouden er on
geveer 40.000 Joden in België 
hun thuis hebben van wie 20 à 
22.000 in Brussel en 17 à 18.000 in 
Antwerpen. 
Zou Vlaanderen geworden zijn 
wat het is zonder de inbreng van 
"zijn" Joden? Met andere woorden, 

(
4

) In de 2d" eeuw was er eigenlijk nog geen sprake van Vlaanderen. Pas in de 7c1e eeuw komt de naam Vlaanderen voor 
het eerst voor; aanvankelijk s tond dit label voor een smalle s trook land gelegen aan de Noordzeekust, een soort ' lang 
gerekt Brugge', in 631 omschreven als "aflando, aflatu ventorum, sive a flatibus nwrinis ... " {vert.: (zo genoemd) "omwille 
van die ontstuimige en stormachtige wind en ebbe en vloed van de zee") . In 678 wordt de naam Vlaanderen vel'noemd 
in het levensverhaal van Sint-Elooi van wie wordt gezegd dat hij predikte "in municipio Flnndrensi, id es t Brugensi". Als 
graaischap ontstond Vlaanderen in het jaar 863 toen Karel de Kale, kleinzoon van Karel de Gro te, zijn dochter Judith en 
schoonzoon Balduinus Ferreus (Boudewijn met de IJzeren Arm) het gebied gelegen tussen de Sommeen de Schelde in leen 
gai; dit gebied kreeg de naam Vlaanderen. {N. DESPARS 0. DE JoNCHE], Cronycke van den Lande ende Gmefscepe van Vinenderen 
van de jaeren 405 tot 1492, Brugge, 1562 (uitgegeven naar het oorspronkelijke door J. DE JoNC HE, 1737-1738), dl.1, p. 7, 48-
49.- L.A. WARNKOENJC [A.E. GH ELDOLF], Histoire de laFlandreet de ses institutions civileset politiques jusqu 'àl 'nnnée 
1305, Brussel, 1835, dl.l, p . 113 met verwijzing naar Acta sanctorum Belgii, t.III, p. 236.) 

(
5

) De inquisitie was een organistie in 1231 ingesteld door paus Gregorius IX. Deze had tot taak het ond rzoek naar en de 
bestrijding van ketterse afwijkingen in het Geloof. De dominicanenorde, ges ticht in 1216, heeft hierbij e n oortrekk r 
rol gespeeld en derhalve een zeer belangrijk aandeel gehad in de werking van de inquisitie. 
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m.,~~~..·n dt• in Vl.hmdt•n.•n gt'Vt'S
ti~dt' jlldt•n dan t'\.·ht dt•el uit van 
dt.' \'l,l.ltnse s.lmt•nleving? Zil•daar 
t.'t'n p.1ar vr.1~en die bij sommigen 
(~unnt.•n) op~onu.•n. Wt.'lnu, al 
wie bt.'g.1.1fd is nwt t'L'n normaal 
observatievt.•rml)gen en dat is ieder 
,.,,n ons, zou dt• Joodst' kolonie in 
Vlaanderen kunnen opdelen in 
drie groepen. Vooreerst een aparte 
doch t"t'rder beperkte groep men
sen die, door hun diepgewortelde 
religieuse beleving, sociaal beke
~en schijnbaar op zichzelf leven; 
het zijn de zogeheten ultra ortho
doxen zoals de aanhangers van het 
Chassidisme; vervolgens diegenen 
die helemaal geïntegreerd zijn, 
d.w.z. dat ze helemaal opgenomen 
zijn in de samenleving met wel
iswaar profilering van hun eigen 
identiteit en ten slotte de geassimi
leerden die zich ten volle aange
past hebben zodat ze gewoon op
geslorpt zijn in de gastsamenleving 
en er onder alle denkbare aspecten 
in alle volheid deel van uitmaken. 
Voor wat Geraardsbergen betreft 
kan Isabelles halfbroer, Raphaël 
Fischlowitz over wie meer elders 
in deze bijdrage, een schitterend 
voorbeeld van complete assimila
tie worden genoemd. 
Dit gezegd zijnde, is het zo dat de 
"Vlaamse Joden" vertegenwoor
digd waren en zijn in nagenoeg 
alle geledingen van het maatschap
pelijk, cultureel, intellectueel en 
economisch leven in Vlaanderen. 

Zo vinden we in de actieve 
Vlaamse lk•weging (naast ande
ren) prof. Nico Gunzbcrg (over!. 
1LJH4); in de muziekwereld (even
eens naast anderen) de bekende 
dirigt•nt van het Vlaamse Radio 
Orkest, Daniël Sternefeld (over!. 
1986); in de toneelwereld (opnieuw 
naast anderen) lda Wasserman 
(1901-1977), een begrip zowel in 
Vlaanderen als in Nederland; in 
de pers, letterkunde en studies 
de zowat 30 "Vlaamse Joden" die 
al dan niet met hechte bindin-
gen met het Joodse geloof, in het 
Nederlands hebben gepubliceerd; 
in de categorie beeldende kunsten 
die talrijke Joodse kunstminnaars 
zoals (nog eens naast anderen) wij
len Romi Goldmuntz die behoorde 
tot de Club der Twaalf (Antwerpse 
Academie voor Schone Kunsten), 
kunstschilder André Goezu, 
beeldhouwster Betty Wachsstock
Schönfeld, filmregisseur Harry 
Kummel, enz. 
En dan de Joodse bijdrage tot de 
economische bloei van Vlaanderen, 
vooral belangrijk voor de haven
stad Antwerpen die uitgegroeide 
tot een wereldcentrum van de 
diamantnijverheid en -handel. 
Het was is 1836 dat in Antwerpen 
het slijpen van briljanten werd 
geïntroduceerd uit Amsterdam. 
Omstreeks de jaren 1880 kwamen 
tal van Joodse handelaars uit 
Krakau (Polen) en Joodse kooplui 
uit Rusland zich in Antwerpen 

vestigen, aangetrokken als ze 
waren door die nieuwe industrie
sector van de diamantbewerking. 
Aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog was zowat 80% van 
de diamanthandel en -nijverheid 
in ons land in Joodse handen; van
daag is het Joodse aandeel in deze 
sector evenwel sterk verminderd. 
Als gevolg van de Jodenvervolging 
overleefde nauwelijks 35 % van de 
Joodse bevolking in Antwerpen 
de oorlogsjaren. Onmiddelijk na 
de oorlog werd gedacht aan de 
wederopbouw van de Joodse ge
meenschap aldaar en daarbij heeft 
de diamanthandel een voorname 
rol gespeeld (6). 

Opvallend dat in Antwerpen, net 
als in Londen en NewYork, een 
sterke kolonie Chassidische Joden 
aanwezig is. Het Chassidisme is 
een van de voornaamste strekkin
gen binnen het hedendaags ortho
doxe Jodendom. Sommigen onder 
hen zijn bezield met een ware 
missionarisgeest Ze vallen op in 
menig opzicht en vooral door hun 
klederdracht. De mannen dragen 
een zwarte jas en een ronde zwarte 
hoed. Ze hebben een baard, pajes of 
pijpenkrullen en tsitsitfranjes die 
onder hun hemden of mantels uit
komen. Ze hebben zich weliswaar 
geïntegreerd in de samenleving 
van het gastland maar vinden as
similiatie onbespreekbaar. C) 

(") Veerle VANDEN DAELEN, Laten we hun lied verder zi11ge11. De heropbouw van de joodse gcmccnsclzap in Antwerpen na de 
Tweede Wereldoorlog (1944-1960), Amsterdam, 2008. Recente publicaties van dezelfde auteur over de (vooral naoorlogse) 
Joodse kolonie in Antwerpen: 
De bezittingen van de slaclztoffers va11 de fodntvcn,olging in België (Eindverslag van de Studiecommissic betreffende het lot van 
de bezittingen van de lcdc11 va11 de joodse Gemccllsc!Jap vmt België, gcphmdcrd of aclttcrgclatell ttfdcns de oorlog 1940-1945), 
Brussel, 2001. 
Het leven moet doorgaan: de joden in Alltwcrpcnlza de Bcvrijdilzg (1944-1945), in Rijdrageli tot de cigCiltijdse gesclzicde11is, 13-14, 
2004. 
Returni~x: fewish life in Antwerp in tltc afternafit of tlzc Second World War (1944-1945), in European fudaism, 38:2, 2005. 
De lwudmx van het "American fewish joi11t Distribtllimt Committcc" (Joint) tc11 opzichte t'an de orthodoxie aa11 de lwnd van de 
Antwerpse casus, in Hijdraxm tot de cixc11tijdsc hcrillltcriug, 6, 2005. 
De opvang vanjoodse weeskinderen i u A11twcrpcn 1111 de Tweede Wereldoorlog, in Btjdm~cn tot de cigmttjdsc lrcrillllL'ring, 7, 
2IXJ6 I 2IX>7. ' 

~laat in d~ stad? Integratie en nfzondcriiiX vmz joden in Aniwerpeli in de twintigste eeuw, in Stadsgeschicdmis, 2:1,2007. 
f.~ke /~ad mAntwerpen werkt in de diamant c11 heeft cc1z sjtrcimc/ op zijnlwofd: c/icltés over Joden i11 Anht,erpen in vaklarend 
ht'llortsch per.;pectief, in Antwerpm i11 de 2(r'' eeuw: van bC'I/C' époquc tot go/dC'n sixtics, Brasschaat, 2008. 

f> S. BuAUIH.W, op.cit., p. 1:13-158: lloofdstuk VIl, IIL'f Chassidisme. 
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Over Polen en Krakau, het 
"thuisland" van de Fischlowitzen 
en zovele andere Joden in 
Vlaanderen (8) 

Bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog leefde zowat 
driekwart van de Joden van de 
hele wereld in Polen. De volks
toestroom aldaar begon reeds 
in de late middeleeuwen want 
deze mensen werden er ver
welkomd terwijl ze in de meeste 
Westeuropese landen ongewenst 
waren. Ze hadden, terloops ge
zegd, een eigen taal ontwikkeld, 
het Jiddisch dat voornamelijk in 
het Duits zijn wortels heeft en 
vermengd is met woorden en 
uitdrukkingen overgenomen uit 
diverse Romaanse talen en uit 
het Hebreeuws. Ook sommige 
vestigingsplaatsen hebben een 
invloed gehad op de taalvorming. 
Zo bijvoorbeeld werden woor-
den ontleend aan het Nederlands 
(Amsterdam was in de 17de en 18cte 
eeuw een centrum van Joods cultu
reelleven) evenals aan Slavische 
talen. Het Jiddisch is in zekere zin 
de weerspiegeling van de diaspo
ra, anders gezegd van het zwer
vende bestaan van de Joden. Deze 
inwijkelingen vertegenwoordigden 
zo een 10 % van de bevolking van 
Russisch, Pruisisch en Oostenrijks 
Polen, maar vermits deze hoofdza
kelijk in de grote steden woonden 
eerder dan verspreid te leven op 
het platteland, waren ze goed voor 
ongeveer een derde van de inwo
ners van de hoofdstad Warchau en 
voor zowat een vierde in Krakau, 
de op een na grootste Poolse stad. 
In Bialystok, een stad in Noordoost 
Polen waren ze zelfs in de meer
derheid. 
Polen heeft het steeds moeilijk 
gehad om zijn onafhankelijkheid 
te vrijwaren. Tussen 1772 en 1800 
kerfden Catharina de Grote van 
Rusland, de Oostenrijkers en de 
Pruisen (Duitsland) steeds maar 

Krokou en de grens tussen de Oostenrijkse provincie Galicië en Russisch Polen op het einde 
van de jaren 7 880. Krokou ligt aan de Vistula- of Weichselrivier die noordwaarts naar War
ehou en Dantzig vloeit om uit te monden in de Baltische zee. 

grotere brokken uit het land, een 
veroveringsproces dat bekend 
staat als de verdeling van Polen. 
Tal van Amerikaanse en Israëlische 
Joden beweren af te stammen van 
"Russische Joden", maar feite-
lijk leefden er voor de verdeling 
van Polen maar weinig Joden in 
Rusland. Toen Catharina en haar 
vriend Potyamkin op het einde 
van de 18de eeuw, het Rijk uit
breidden leefde het gevoel bij een 
half miljoen Joden in Polen, Pools 
Lithouwen en de onafhankelijke 
staten Bjelorusland (Wit Rusland, 
hoofdstad Minsk) en Oekraïne 
(Odessa, Kiev) dat ze geregeerd 
werden door de Romanov-tsarina 
in Sint-Petersburg. 
Tegen het einde van de 19cte eeuw 
leefden er in Rusland 5,2 miljoen 
Joden, van wie 3,5 miljoen in een 
gebied zo groot als Frankrijk waar 
tsaar Nicolas I wou dat ze zich 
vestigden als in een reservaat. 

. Maar deze landstreek bestond 

voor een groot deel uit bezet Polen 
en de andere landen waar Joden 
al thuis waren, alvorens te worden 
ingepalmd door het keizerlijke 
Rusland. Het omvatte dus niet 
zoveel zuiver Russich gebied. De 
Joden die buiten deze regio wil
den wonen dienden daartoe een 
speciale vergunning te hebben en 
deze verkreeg men niet zo gemak
kelijk. In diezelfde periode leefden 
2 miljoen Joden in het Oostenrijks
Hongaarse Rijk van wie 60.000 in 
Krakau. 

"Gosc w dom, Bag w dom" 
Krakau, waar de wieg staat van 
de Fichlowitzen, heet in het Pools 
Kraków {spreek uit Krak-oof(9

)} 

en ligt in West-Galicië, dus in het 
zuidelijk gedeelte van het land. 
Krakau was tot 1596 de hoofd
stad van Polen en is tot vandaag 
het voornaamste cultuur entrum 
gebleven. Iri 1795 werd Krakau n 
deel van het Oostenrijk -Hongaar 

(8) D. FISHLOW, A Bit of a Memoir and a No te on the Ancestars of Sidney Emanuel Fishlow, Washington, .d. 
(9) Het accentteken in het Pools legt geen enkele klemtoon. Het wijzigt de o in oo; w midd nin n w ord w rdt al v uit

gesproken en op het einde van een woord als f 
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-- -~- -~-:--

Kozimierz (Kroko u), links het huis van de Fischlowitzen. Foto genomen in 7 974. De Joodse 
wijk is tot en met vondoog goed bewaard gebleven vermits er door niet is gevochten tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. In dit hoekhuis woonde lsobelles oom /zaak Fiszlowicz (7 843-
197 0) en werd in maart 7887 haar kozijn Szachna/Zeelig geboren, dit is de grootvader van 
onze correspondent in America, David M. Fishlow. Dit pand stond en staat nog (doch "very 
bourgeois· verbouwd) op het Joodse marktplein (ulitsa Szeroka 28- Breedstraat). Op het 
gelijkvloers bevond zich een Restauranya en Pivarnia (café-restaurant) . Vermoedelijk waren 
er op de verdiep ing een of twee huurkamers. (Bron : David M. Fishlow/Washington, e-post 

24 juni en 75 juli 2008) 

imperium. De stad lag dus niet 
onder Russisch maar wel onder 
Oostenrijks bestuur en toen waren 
de Joden verplicht zich te ves tigen 
buiten de stadsmuren, namelijk in 
de getto-buitenwijk Kazimierz. 
In de jaren 1815-1846 ech ter was 
het de zogeheten beschaafde joden 
toegelaten in de eigen lijke stad 
te gaan wonen_ Uit een volkstel
ling gehouden in 1833 blijkt dat er 
toen reeds 10.820 Joden binnen die 
stad muren waren gevesti gd. In 
1860 kwam er een synagoge waa r 
de diens ten zowel in het Pool s als 
het Duits werden gehouden wa t 
kan wijzen op godsdienstige ve r
draagzaamheid. Overigens was d 
Joodse tempel van het niet-ortho
doxe type en werden de traditione
le gebeden niet in h t Hebre uws 
en het serm en niet in h t Jiddisch 
gehouden. Met andere woord n, 
d inhe mse Joden werden ge-

woon beschouwd als Polen respec
ti evelijk a ls Duitsers. In de jaren 
1860 konden de Joden zich naa r 
beli even ves tigen binnen de stad s
muren en in 1862 kregen ze vo l
waardige burgerrechten . In 1868 
werd Kazimierz, het Jood se getto, 
aa ngehecht bij de stad Krakau en 
in 1876 werd er de eerste openbare 
bibliotheek geopend. 
Kortom, Krakau wordt niet voor 
niets een cosmopolitische stad 
genoemd en een oud Pool s ge
zegde maa kt dit op sublieme wijze 
duidelijk met 'Case w do111, Bag w 
dom' wat worden weergegeven 
a ls "Waar een gast thuis is, is God 
thuis" (' 0

). 

Oe " fudenfrafJ.e" 
Wa er toen, in de 19'" eeuw, a l 
prak van de "joodse kwestie", 

in het Duits" die fudenfrage"? De 
Jo ds kwe ti wa (is) niet uits lui -

tend een product van zuiver ra
cis tische inspiratie, zoals wel vaak 
wordt beweerd. Ze vindt haar 
oorsprong mede in het feit dat vele 
Joden, waar ook ter wereld, als 
vreemden werden (worden) aan
gezien èn zichzelf als dusanig ook 
beschouwden (beschouwen), zelfs 
in die landen waar ze reeds zes-, 
zeven- of achthonderd jaar leefden. 
In Polen waar de meeste Joden 
woonden, beleefden deze hun 
eigen godsdienst, behielden hun 
eigen taal, koes terden hun eigen 
trad iti es en hun eigen gewoontes 
van kl edij. In de 19de eeuw wa-
ren ze z ichtbaar aanwezig in de 
steden doch minder op het platte
land, ze lfs in het hun toegewezen 
vesti gi ngsgebi ed (reservaat) ·in 
Ru sland . Steeds bleven ze bewust 
een minderheid die zich v ia het za
kend oen we li swaar integreerde in 
de sa menlev ing doch cultureel en 
taa lkund ig zic h sterk onafhankelijk 
opstelde. Met andere woorden ze 
stond en niet open voor assimiliatie 
n1et de gemeenschap met dewelke 
ze hun leven deelden. 

Veralgeme end Joodsvijandig 
klimoot in Europa 

De graven van Vlaanderen behan
delden de Jood se inwijkelingen 
met we h-vi ll endheid en respect, 
ond er de indruk a ls ze waren van 
de ond ernemings- en hand elsgeest 
waa rva n deze mensen blijk gaven. 
Door de bevo lking werden ze 
evenwel ni et aanvaard misschien 
omd at ze (te) welges teld waren. 
Deze nega tieve inges teldbeid 
kenmerkte nagenoeg alle Europese 
land en en streken. Zo diende in 
1310 Jan 11 , hertog van Brabant, 
de Joden uit z ijn hertogdom in be
schenning te nemen in zijn kasteel 
van Genappe (in het huidige Waals 
Brabant). En in 1370 werd enkele 
Jod en uit Brus el hostieschending 
aa nge tijgd; de brandstapel werd 
hun lot ... 
In het Europa van d 17de tot en 

("1 A. M ·rowv, P.R. . ~n G. MI.YNc;KI, S. R .. , Thc Hosicrucinn, augustu 2005), Krnknu c11 de Poo/:;e 111,11sfieke Tradi tie, in De Roos, 
jg. 2008, p. 44-45. 



De Geraardsbergse Joden "verdwenen" in Auschwitz 

met halfweg de 20ste eeuw blies 
een algemeen verspreide en uit
gesproken Joodsvijandige wind. 
Wie iet of wat vertrouwd is met 
de geschiedenis van het antisemi
tisme in West-Europa, herinnert 
zich de beruchte zaak Dreyfuss in 
Frankrijk op het einde van de jaren 
1800 (11), een zaak die als symbool 
staat voor het toen heersende anti
semitische opstelling. 
In 1917 had in Rusland de zoge
naamde Oktoberrevolutie plaats, 
de Bolsjevistische staatsgreep 
waardoor een einde kwam aan 
het tsaristisch bewind. Even later, 
tijdens het interbellum, ontstonden 
ook in West-Europa verschillende 
ontwikkelingen die mede aan de 
basis liggen van de slaagkansen 
van voorstanders van antide
mocratische staatsordeningen. 
Vooreerst het falen van de prille 
democratie ondermijnd door de 
talloze corruptieschandalen 
vanwege democratische manda
tarissen en dito partijen, vervol
gens de beurscrash (1929) met de 
daaruit voortvloeiende bijzonder 
hoge werkloosheid en, specifiek 
voor Duitsland, de nasleep van 
het Verdrag van Versailles dat de 
Eerste Wereldoorlog diende te 
bezegelen. Dit alles verhoogde 
de groeikansen van antidemo
cratische stromingen die het niet 
moeilijk hadden redding in het 
vooruitzicht te stellen. In sommige 
landen werd hun aanhang zo groot 
dat ze er de macht veroverden. Dit 
was het geval zowel aan de lin
ker- als aan de rechterzijde van het 
politieke firmament, namelijk in de 

Sovjetunie waar de communisten 
het voor het zeggen kregen, en, 
aan de overzijde waar de lakens 
werden uitgedeeld door de nati
onaal-socialisten in Duistand, de 
fascisten in Italië, de corporatisten 
op het Iberisch schiereiland ... 
De sluimerende Joodsvijandige 
gezindheid zal in versneld tempo 
tot het gedachtengoed gaan beho
ren bij een deel van de bev·olking 
en een zeer extreme vorm aanne
men in het nationaal-socialistische 
Duitsland. Daar groeide onmiddel
lijk na het aantreden in 1933 van 
Führer Hitier met zijn NSDAP (12) 

in de decision-makende politieke 
arena, de jodenhaat zienderogen. 
Dit hoeft niet te verbazen want 
was het uitgangspunt van het 
nationaal-socialisme precies niet 
het racistische gedachtengoed 
steunend op het beginsel "superi
eur versus inferieur" waarbij het 
"Arische ras" als eersterangsbur
gers en het "Jodenras" als tweede
rangsburgers werden gezien? Vrij 
snel nam deze invalshoek buiten
sporige proporties aan met als uit
barsting de zogeheten Kristallnacht. 
Deze vond plaats op 10 november 
1938 en toen werden niet minder 
dan 7.500 Joodse winkels geplun
derd, 196 synagogen in brand 
gestoken, zowat 26.000 Joodse 
mannen aangehouden en 91 onder 
hen vermoord (13). Meteen was 
het signaal gegeven voor wat zal 
uitmonden in de totale ontmense
lijking en vervolgens de Endlösung 
door middel van een doelgerichte 
en stelselmatige uitroeiïng van een 
heel volk waar pas in 1945 met 

het beëindigen van de Tweede 
Wereldoorlog een einde aan zal 
komen. 

En hoe lagen de zaken in 
België? REX, het VNV en de 
DeV/ag (1933-1944) 

Ja, hoe lagen de zaken in België? 
Net als bijvoorbeeld in Frankrijk 
en Groot-Brittanië schoten tijdens 
het interbellum gelijkaardige anti
democratische tendensen wortel in 
België, weliswaar tot zekere hoogte 
doch niet in die mate dat ze aan de 
macht konden komen. 
In Wallonië en Brussel zien we 
in 1936 de oprichting van REX 
(14

), een politieke formatie met 
Léon Degrelle als leider. Volgens 
hem vond de partij haar ontstaan 
uit en haar bestaansreden in de 
teleurstelling over de katholieke 
politici en ook uit protest tegen de 
geestelijkheid die in zijn ogen te 
conformistisch en burgerlijk was 
en zodoende de "toegang tot de 
arbeidersmassa' s" verhinderde. 
Aanvankelijk had REX meer 
raakvlakken met het fascisme van 
Mussolini dan met het nationaal
socialisme van Hitler, maar bij het 
begin van de oorlog maakte het 
hoofdzakelijk katholieke en cor
poratistische uitgangspunt van de 
partij plaats voor een ideologische 
aansluiting bij het door racisme· 
geïnspireerde nationaal-socialisme. 
Ter zijde, Degrelle zelf bracht het 
tot obersturrnbalmfülzrer (afgekort 
Obstubaj) of luitenant-kolonel bin
nen de Waffen SS (15) en hij werd 
bevelhebber van het Waals Legioen 

( 11 ) Alfred Dreyfuss (1859-1935) was een Frans officier van Joodse afkomst. Hem werd spionage aangetegen ten voordele 
van Duitsland. Hij werd in 1894 gedegradeerd en veroordeeld tot levenslange deportatie naar Duivelseiland (Frans 
Guyana). In 1899 werd hem door de regering gratie verleend maar het duurde tot 1906 voor hij in ere werd hersteld ... 

C2) NSDAP staat voor "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterspartei" waaraan Hitier in 1919lid toetrad en waarvan hij in 
1921 voorzitter werd. Nazi staat voor nationaal-socialist. Naast en onafhankelijk van de NSDAP bestond in Nazi
Duitsland ook een Duitse Fascistische Patij (Volk en Staat, de partijkrant van het VNV, uitg.B, nr.70, 24 maart 1942). 

( 13) N.N., Didactische gids ... , op.cit., p. 12. 
(14) REX staat voor "Christus Rex" of "Christus Koning". Over de politieke beweging REX, zie desgewenst M. CoNWAY, 

Collaboratie in België: Léon Degrelle en het rexisme, Groot-Bijgaarden, 1995 (vertaald uit het Engels). 
(15) S.S. staat voor Schutzstaffel (beschermingscommando), dit was een autonome organisatie binnen de NSDAP (Nationaal

Socialistische Duitse Arbeiderspartij). De S.S. bestond eigenlijk uit drie onderdelen, de Algemeine S.S., de S.S.-Totenkopf 
(Doodskopafdelingen) en de Waffen S.S. De Algemeine S.S. waartoe de Siclzerheits-Dienst (S.O.) behoorde, had tot voo: 
naamste taak de binnenlandse veiligheid; er ontstond vrij snel een 'politieoorlog' tussen de S.O. en de Gestapo (Geheime 
Staats Polizei). De SS-Totenkopf waren bewakingstroepen en de Waffen SS waren geduchte elitetroepen of gevechtseenhe
den. Doorgaans wordt daar een mengelmoes van gemaakt ... 

' 8 {_~ .9."·.-li -· onHum 2009-225 



d.1t. tt•rlt.lllp~ ~t.'zt·~d, dl' Bl'l~ische 
drit.•klt.•ur .11~ t.•mblt.'l'lll drtlt.'~· llij 
wt.•f\.i door Hitll'r pt•rsoonlijk in 
.utdiëntit~ ontvan~en t•n gt•prt'-
zen. N.1 de ~t.•.lllit•erde landin~ in 
Norm.mdië in l9+l wt.•rd hij aange
stekt tot leider van de Rt'ic/1sgau 
l \illl<mim. 
In \'la.mderen dienen de uit
g.mgspunten in hoofdzaak toch 
elders gezocht. Ze zijn zuiver 
Vl.lclms-nationalistisch en hebben 
hun wortels in de nasleep van de 
Eerste Wereldoorlog waaruit de 
zogeheten Frontparij is gegroeid, 
in wezen een antimilitaristische 
formatie die streefde naar Vlaams 
zelfbestuur. In 1933 werd het VNV 
(Vlaams Nationaal Verbond) boven 
de doopvont gehouden (16

). Met 
deze operatie, opgezet door Staf 
De Clercq (li), is men erin geslaagd 
een zogeheten eenheidspartij op 
te richten door middel van een 
bundeling van meerdere Vlaams
nationalistische stromingen (waar
onder de Frontpartij) bestaande 
uit zowel democratischgezinde 
progressieven als voorstanders 
van een autoritaire staatsordening. 
De antiparlementaire factie kreeg 
evenwel het overwicht in de pas 
opgerichte politieke partij die 
onder de leiding kwam van Staf 
De Clercq voornoemd. De nieuwe 

Oe Geraardsbergse Joden "verdwenen" In Auschwitz 

form.1tic vt•rklaarde zich van 
socialistische strekking (1 11

). Na de 
capitulatie van het Bl'igisch leger 
eind mei 1940 dacht de leiding 
hoegenaamd niet aan collabora-
tie met de bezettende overheid. 
Even later wees echter een nieuw 
geluid met" De Duitsclle zege is 
ook de Vlaamsclle zege" ('9

) in de 
andere richting, maar de weg naar 
politieke collaboratie werd door 
VNV-leider Staf de Clercq eigenlijk 
pas op 10 november 1940 officieel 
open gesteld (2°), terwijl duidelijk 
ook een op zijn zachtst gezegd 
joodsonvriendelijke weg werd 
bewandeld (21). Door op de trein 
van de collaboratie te springen 
hoopte De Clercq ten overstaan 
van de Duitsers voor zijn partij een 
soort inv loedsmonopolie en voor 
Vlaanderen, binnen het Reich, een 
vorm van autonomie te verwerven 
waarvan hij in het kader van en 
binnen het Belgische staatsverband 
zelfs niet had durven te dromen. 
Het zou echter niet bij dromen 
blijven en evenmin bij louter poli
tieke collaboratie ... 

Naast en onafhankelijk van het 
VNV-gebeuren anno 1933 werd in 
1935 door Jef Van de Wiele (22) de 
DeVlag, wat staat voor Deutsclz
Vlaamse Arbeitsgemeinsclzaft, in 

het leven geroepen (23). Hij zal die 
leiden tot 1945. Van deze aanvan
kelijk zuiver culturele organisatie 
maakte hij bij het begin van de 
bezetting een meer dan radicale, 
want extreme, politieke formatie 
en bekende zich dadelijk en met 
volle overtuiging tot het nationaal
socialisme. Vanaf november 1941 
werd de DeVlag eigenlijk een soort 
SS-mantelorganisatie die zowel 
financieel als op het vlak van wer
king kon rekenen op de steun van 
de Algemeine SS. De ambitie van de 
De Vlag bestond erin het volgens 
hen te zachte VNV van de kaart te 
vegen en in 1943 werd overgegaan 
tot de totale en onvoorwaardelijke 
collaboratie waarbij Vlaanderen 
gewoon aangehecht zou worden 
bij het Reich; daarbij kwamen 
tevens concrete vormen van sa
menwerking met het Waalse REX 
tot stand nadat in januari 1943 ook 
Degrelle een zuivere SS-koers was 
ingeslagen. En voor het zogehe
ten Jodenprobleem bracht Van de 
Wiele zijn De Vlag helemaal in het 
vaarwater van het nazistisch ge
dachtengoed zodat Vlaamse SS-ers 
actief deelnamen aan arrestaties en 
mishandelingen van Joden (24

). Van 
zijn hand is de bekende joodsvijan
dige brochure Joden zijn ook men
sc/zeil die hij in 1942 publiceerde. 

(
16

) Over het VNV, zie desgewenst BR. DE WEVER, Greep naar de maclzt. Vlaams-natimwlisme en Nieuwe Orde. Het VNV 
1933-1945, Tielt/Gent, 1994. Over het VNV in Geraardsbergen, zie M. VAN TRIMPONT, Losse teruglikken op Geraardsbergen 
tijdens de ongeluksjaren 1940-1945. Een bijdrage tot de geschiedenis van Geraardsberge11 in de 2•k wereldoorlog, 2004., p. 13-19, 
32-33. 

('i) Staf De Clercq (1884-1942) is afkomstig van Everbeek, thans een deelgemeente van Brakel en was onderwijzer van oplei
ding. Van 1919 tot 1932 was hij kamerlid voor de Frontpartij. 

(''') De socialistische grondslag van de partij wordt bijvoorbeeld op 1 september 1940 nog eens beklemtoond door Reimond 
Tollenaere, een der kopstukken van het VNV, die in een artikel "Ons socialisme" een en ander preciseert: "Reeds in 1935, 
namelijk in het programma van ltet VNV 'De Dietsche Volksstaat' staat geschrevm: "/-let VNV berust op socialistischen grondslag. 
Het bevestigt het recht en de opgave der gemeenschap (staat of corporatie) tot regeling va11 lret ecmwmiscltleven, met inkrimping in 
dien noodig van de individuele vrijheid en ook desnoods van het privaat bezit, bijzonder voor wat amrgaat de groot-bedrrjven en . 
bankwezen". Maar meteen brengt Tollenacre een differentiatie wanneer hij zegt:" Met het socialisme wordt het 'echte socia 
lisme' bedoeld in tegenstellinx tot het marxisme dat een joodse uih,i1rdinx is (Karel Marx zou de zoon zijn van rabbijn 
Mardochai die zich later Marx zou hebben genoemd). liet socialisme vanhet VNV berust 11iet op kunstmatige gclijkmakerij. 
Daarop stond de democratie en we weten waar/reen zij met deze tegennatuurlijke leer gekomen is". (Hoofdartikel in Volk e11 Staat 
(partijkrant van het VNV), nr.167 van 1 september 1940, p. 2). 

(
1
") Volk en Staat, nr.119 van 14 juli 1940. 

(1'1) Br. OE WEVJ..I(, op. dt., p. 262-270. 
f') Volk err Staat, nr. 167 van 1 september 1940; nr. 222 van 6 november 1940. 
A Jef van de Wicle (1903-1979) was doctor Germaanse filologie (Leuven, 1936) L'n leraar. 
f') Over dl.' De Vlag, zie d<.osgewenst Fr. S~:aEJ<H.liT.,, Geselriedellis vmr de De Vlag. Van cult twrbt•wt•ging tot politieke partij, 1935-

1945, Lent, lYYl. 
f') S. B~tAClfl-l:l.IJ, op. dt., p. 1ffl. 

·~· '' ' 
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Ter zijde, net als Degrelle streed 
Van de Wiele op een bepaald mo
ment aan het Oostfront; beiden de
den dus hun overtuiging gestand 
ook metterdaad. Net als Degrelle 
bracht Van de Wiele het bij de 
Waffen SS tot Oberturmbannführer 
(luitenant-kolonel) en met die rang 
was hij een tijdje stafofficier bij de 
SS-Sturmbrigade "Langemarck" (Z5

) 

waarin het voormalige Vlaams 
Legioen was opgeslorpt dat, 
terloops gezegd, niet de Belgische 
driekleur als embleem droeg zoals 
de Waalse kameraden maar wel de 
Vlaamse Leeuw (26

). Na de geal
lieerde landing in Normandië in 
1944 werd hij aangesteld tot leider 
van de Reichsgau Flandern. In de 
Duits-Belgische context was Van 
de Wiele dus de tegenhanger van 
Degrelle geworden! 
Na verloop van tijd ontstond een 
bijna bloedige machtstrijd tussen 
de extreme en zuiver nationaal
socialistische De Vlag die noch min 
noch meer de aanhechting van 
Vlaanderen bij het Reich beoogde 
en het numeriek veel sterkere 
doch meer gematigde VNV. Deze 
politieke partij had zich, uit 
berekening, weliswaar tot het 
nationaal-socialisme bekend maar 
wou onder geen beding weten van 
de aanhechting van Vlaanderen bij 
Duitsland en wou de slagzin "on
verfranst en onverduitst" trouw 
blijven. In Geraardsbergen kende 
de De Vlag zeer weinig aanhang 
(misschien een half dozijn leden?) 
terwijl het VNV op 11 november 
1943 toch nog 80 leden mocht 
noteren (27

). 

Deel/I. De Jodenvervolging in 
België en de weerslag ervan in 
Geraardsbergen 

Toen de Tweede Wereldoorlog uit
brak waren er in België ten minste 
56.000 Joden gevestigd. Dit cijfer 
steunt op de steekkaarten die de 
Duitsers hebben aangelegd tussen 
1940 en 1942, maar zoals eerder 
gemeld waren er in werkelijkheid 
wel meer. (28

) 

Reeds van bij het begin van de 
bezetting kregen de Joden -de 
"Kartoffelkäfer" (de coloradoke
vers) zoals ze door Goebbels (29) 

werden genoemd- een speciaal 
statuut met discriminerende maat
regelen opgelegd. Van oktober 
1940 tot september 1942 werden 
niet minder dan 18 Joodsvijandige 
Verordnungen uitgevaardigd met 
als doel deze mensen in kaart te 
brengen om ze vervolgens uit het 
openbare leven te bannen en klaar 
te stomen om te worden wegge
voerd naar ... 
Krachtens een verordening de 
dato 28 oktober 1940 werd aan de 
gemeenten opdracht gegeven een 
zogehetenJodenregister aan te 
leggen waarin de in de gemeente 
residerendeJoden van ouder dan 
15 jaar dienden te worden inge
schreven. Vanaf 29 juni 1941 kwam 
de verplichting op de identiteitspa
pieren een stempel"JOOD-JUIF" 
te plaatsen. Nog in 1941 werden 
meerdere maatregelen uitgevaar
digd met het oog op de uitsluiting 
van de Joden uit het openbare 
leven. Zo werden hun onroerende 
goederen geïnventariseerd, werd 
het ze verboden een nieuwe zaak 

op te starten, dienden ze te wor
den gebannen uit alle bestuurs
organen en werden ze verplicht 
bestaande handelszaken duidelijk 
als Joods te identificeren. Daarop 
volgde een reeks verordeningen 
die het mogelijk moesten maken 
de Joden af te zonderen en zoveel 
mogelijk te concentreren in de 
vier steden Brussel, Antwerpen, 
Luik en Charleroi. Dan kregen ze 
geen toegang meer tot het open
baar vervoer. Vervolgens werd de 
avondklok ingesteld van 20 uur 
tot 7 uur en werden de Joodse 
kinderen geweerd uit de scholen. 
Maar een van de meest in het oog 
springende verordeningen is toch 
deze van 27 mei 1942 waarbij de 
geregistreerde Joden duidelijk 
zichtbaar een gele davidster dien
den te dragen. Inmiddels was door 
de Duitsers een Vereniging voor 
Joden in België (VJB) in het leven 
geroepen; deze organisatie werd 
voorgesteld als een caritatieve 
instelling maar in werkelijkheid 
fungeerde ze als doorgeefluik voor 
Duitse bevelen (3°). 

In het voorjaar van 1942 was al-
les in gereedheid om het startsein 
te geven voor een georganiseerde 
deportatie en op 11 juni werd in 
Berlijn beslist om tot de actie over 
te gaan. Luitenant Kurt Assch van 
de Algemeine SS, een van de ver
trouwelingen van Adolf Eichmann, 
werd gelast met de uitvoering van 
het project. Eind juni 1942 werd, 
als eerste stap, de Dossinkazerne 
in Mechelen geopend als verza
melkamp voor Joden, het zoge
heten "SS-Sammellager Meclzeln". 

( 25) Zo genoemd naar het West-Vlaamse dorp Langemark nabij leper waar, tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het IJzerfront, 
een Duitse eenheid bestaande uit studenten al zingend en arm in arm oprukte tegen de Britten die ze met 
mitrailleurvuur weggemaaid hebben. 

(26) N.N., Vlamingen aan het Oostfront. Dl.l. Het Vlaams Legioen, Erpe, 1973, p. 227. Dl.2 "Langemarck", Erpe, 1975, p. 164. 
(27) M. VAN TRIMPONT, Losse terugblikken ... , op. cit., p. 33. 
(

28
) N.N., Didactische gids ... , op.cit., p. 10. 

(29) Dr. Paul, Joseph Goebbels (1897-1945) was Rijkspropagandaleider van de NSDAP en na de machtsovername door de 
nazi's minister van volksvoorlichting en propaganda. . . 

(3°) De zinsnede "in werkelijkheid fungeerde ze als doorgeefluik voor Duitse bevelen" houdt vanwege de auteur dezes met de mm
ste kritiek, laat staan veroordeling in voor de houding van het bestuur van de VJB. Aanvankelijk hebben deze mensen 
geloof gehecht aan de caritatieve doelstelling van de VJB en toen de ware toedracht hen duidelijk was geworden, heb~1en 
ze gepoogd te redden wat te redden viel. Is het niet wat te gemakkelijk vandaag vanuit een comfortable en vooral vei
lige ligstoel te zeggen "il n'y avait qu'à ... "? 
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Identiteitskaart van lsobelle Fischlowitz opgemaakt in Geraardsbergen op 23 september 

194 1. (Bron: Joods Museum voor Deport a tie en Verzet/Mechelen) 

Dit kamp wa g e tigd in en 
vleugel an deze kazerne en staat 
bekend al de "" achtkamer va n de 
dood" (" L'nntichnmbre de In I/lOrt") . 

De JB werd ingeschakeld om de 
oproeping bevelen aan de man te 
brengen. In dit document is listig 
prake van werk in het buiten

land ... Zowel Koningin Elisabeth 
al kardinaal Van Roe protesteer
den tegen deze gang van zaken 
doch de Duitsers legden dit protest 
gewoon naast zich neer en op 4 
a ugu tus verliet het eerste kon
vooi Mechelen richting Oswieci111 
(A uschwitz). 
Tu sen 4 augus tus 1942 en 31 juli 
19-M reden 2 kon vooien 25.257 
gevangenen van Mechelen naar 

Auschwitz in bezet Polen. Precies 
15.621 van hen "verdwenen" on
middellijk; ze werden bij hun aan
komst naar de gaskamer gedreven . 
En van de 9.636 overblijvenden 
kwamen er 8.129 om. Van de 5.430 
kinderen onder de 13 jaar- 150 van 
hen waren nie t eens twee jaar oud 
-heeft geen enkel he t overleefd . . . 
Op het moment van de Bevrijding 
waren nog amper 1.207, dit is nog 
geen 5% van de 25.257 gedepor
teerden in leven. 
Pas in mei 1945, acht maanden na 
de Bevrijding dus, za l de uitroei
ing van de Joden in de concen
tratiekampen in de openbaarheid 
treden . 

"Rechtvaardige onder de vol
keren" 

Ondanks alles kon meer dan de 
h lft, 56% om precies te zijn, van 
de vooroorlogse Joodse bevolking 
van BelgiË! aan deportatie ontsnap
pen van wie 47% rechtstreeks 
dank zij de hulp en het heldhaftig 
gedrag van landgenoten. Globaal 
gezien een zeer goed resultaat 
vergeleken met bijvoorbeeld de 
stad Antwerpen en met Nederland 
waar 65% respectievelijk 75% van 
de Jod en zijn weggevoerd, maar 
toch nog een mager beestje ver
geleken met Frankrijk. .. Nu loopt 
e lke vergelijking tot zekere hoogte 
wel mank zodat overhaaste con
clusies zoals s teeds uit den boze 
zijn. Dit geldt overigens ook voor 
een vergelijking van een mogelijk 
verschillend collaboratiegedrag 
van de bevolking in Vlaanderen, 
Walloni ë en Brussel (31

). 

Tal unn joden leefden ondergedoken. 
In 1943 werd tro uwens een Comité de 
défensc des fu ~fs (CDJ) in het leven 
geroepen. Sommige ouders ver
trouwd en hun kinderen toe aan 
mensen van deze organisatie, die 
ze onder een andere naam in vei
ligheid brachten, meestal in non
nenkloosters. Dit gebeurde ook in 
Geraard sbergen (' 2

) waar Fernande 
De Smet (1899-2001) in het wees
huis dat ze al va n voor de oorlog 
runde in Onkerzele (Voldersstraat), 

r') Op het vlak va n incivi me tijdens de Bezetting bijvoorbeeld blijken verschillen te hebben bestaan. Wanneer men er de 
veroordelingen wegens incivisme op naslaat dan blijkt dat er in Vlaanderen meer vonnissen zijn geveld voor de bestraf
fing van wa pendracht en politieke collaboratie, terwijl in Wallonië het aantal vcrnordelingen wegens verklikking hoger 
lag. a. GII.U':6E ' Etude statis tique sur In répression de /'incivisme, in Revue de droit J't;nol ('/de criminologie, februari 1951, p. 
624-625.) 

7
) Over of in verband met raardsbergen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn tot nog door Gcmrdimontium volgende 

bijd rag n g publ icccrd (in chronologische volgorde): M. VA Ti<IMPO 1 , Gcorscs Poeleman (1 910-1983): sticltter enleidervan 
de Geraardsberxse Ollder~ roncl e xeclurende Wercldoorlox 11, in Oe 1-leemscltul/cr (thans Gcrnrdimontilllll), 1997-1998, nr. 155. 
156,1 60,24 blz. M. VA . Ti< IMI'O 1 , Lo se /crux/ikken op Geraardsbergen tijdens de ons cluksjnrcn 1940-1945. Een bijdrage tot 
de geschiedeni'i va 11 Cernarel bergen in de 2"' wereldoorlog, 2004, 60 blz. ). DE Ro, J-letllrclt iLf"unn het Rode Kruis en de oorlog
slachtoffers te Ceraard bergen, verboclnrc, Wnarbckc en Zarlardingc in 1944-1945, in Gcrnrdimontilllll, 2004, nr. 198,6 blz. 
M. VA TRtMPo, r, Tragi h einde van imo1111e Fe/ix. Overboe/arc, mei 1940, in Ccrardintollliunt, 2005, nr. 201, 3 blz. 

. RDIA o KI , "Tot Zalige en nuitwisbare Nngeclnclttcnis" van Félicicll nuwcl (1 885-1943), "Vcldwacltter der gemeente 
ederboelare", in Cerardimontium, 2006, nr. 208,209,16 blz. 
• kDIAC UKr, 'Croot-Cernarcl. bergen' 1943, of de stille ee11111nking van de geilnaste gchicdc11, in cmrdimollfhllll, 2007, nr. 212, 

9blz. 
• UROIA KI , ' rst kommt cla re sen und darm ko1111111 die Mom/ '. Geraardsbergen 1940-1944,200 , in Cerardimontium, nr. 

21 7, 21 8, 17 blz. 
M. VA lU • , Majoor Knrl-fo eplt Voll111er, 'Krei kommandant ' 1\n/st- udenaarde tijdens rfc Bezetting in de 2'1' Wereldoorlo 
(1940-1944), in C rardimontium, 200 , nr. 219-220,4 lz. 

Gerarc:j{!!lont um 2009 ;' /" 
... 
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zorg droeg van een zestal onder
gedoken Joodse kinderen. Wie 
een voldoende besef heeft van de 
levensomstandigheden tijdens de 
bezetting - en diegenen die de be
zetting hebben ondergaan zullen 
het zich nog herinneren als was 
het van gisteren- weet dat alleen al 
de zorg om de nodige levensmid
delen te verwerven om te voldoen 
in de primaire behoeften, in vele 
gevallen een hele opgave was. 
Verder was hulp bieden aan Joden 
een uiterst gevaarlijke onderne
_ming, namelijk het gevaar zelf te 
worden opgepakt en te worden 
gedeporteerd naar een of ander 
kamp van ontmenselijking waar de 
eeuwigdurende stilte als enig " le
vensvooruitzicht" gold ... Fernande 
de Smet kreeg hiervoor erkenning 
vanwege de internationale Joodse 
gemeenschap bij monde van het 
Yad Vashem-instituut dat haar op 
12 april 2001 lauwerde met de on
derscheiding" Rechtvaardige onder 
de volkeren" . Het was in 1953 dat 
de Knesset, dit is het Israëlische 
parlement, een wet stemde die 
de oprichting inhield van een 
Instituut voor de herdenking van 
de Martelaren en de Helden van 
de Holocaust of (beter) de shoà; 
dit instituut kreeg de naam Yad 
Vashem en had onder meer tot 
opdracht een afdeling in het leven 
te roepen voor de erkenning van 
Rechtvaardigen. Alleen niet-Joden 
die hun leven op het spel hadden 
gezet om Joden te helpen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, konden 
in aanmerking komen. Er werden 
duidelijke criteria vastgelegd voor 
de erkenning, slaande op hulpver
lening in een van de landen die 
door de Duitsers (of bondgenoten) 
bezet waren; deze hulpverlening 
kon bestaan in het verschaffen 
van onderdak, valse identiteits
papieren, levensmiddelen, schuil
plaatsen, of nog in het begeleiden 
van personen en dergelijke acties. , 
Daden van hulpverlening dienden 
voor de redder werkelijk gevaren 
mee te brengen, gevaar te worden 
opgepakt en gevangen genomen, 

QUJAO 
DES JUJFS 
reRJQDE re 
:;op NOM. 
TOUT JAMAJ.S, 
DES JUSTES D€5 NATIONS AU Ml::ll'U...JKJ~u.. 
YAD VASHE~ À. JERUSALEM... 

J~.lsra~ 
12.-.;\Vl:UL .. W..Ot . 

i1ïUJ.rt7 J1Krt 
~ f'<1 011!) 

m i1t~ 17ni1 

. Oill!Jïl1 iï1!:l 
-uh tf_jJfi ;-r!)w 

1Ï 1t1t1 Jff:L 11:1-J 
. t:::JWI il.:J 071.1.li'T 

o•'Jvl,' :J O l'ö! 1n•J 
.. ~~o~. ro.1J tJ1 

Diploma ter erkenning van de Rechtvaardige Fernande de Smet. 
Bron : Yad Vashem: The Holocaust Martyrs ' and Heroes' Remembrance Authority, P.O.B. 
3477 Jerusalem 91034/srael. 
Vertaling: Erediploma: Dit diploma getuigt dat in haar zitting van 4 apr/200 1, de Commis
sie voor eerbetoon aan de Rechtvaardigen onder de Volkeren daartoe aangesteld door Yad 
Vashem, het Instituut voor de herdenking van de martelaren en de helden, op grond van de 
verzamelde getuigenissen, eer heeft betoond en de Medaille der Rechtvaardigen onder de 
Volkeren heeft toegekend aan Fernande de Smet. Op gevaar van haar eigen leven heeft zij 
Joden gered die vervolgd werden ten tijde van de Shoà in Europa. Haar naam zal voor eeu
wig gegrift blijven in de Muur der Rechtvaardigen onder de Volkeren van het Yad Voshem 

gedenkteken in Jeruzalem. 
Jeruzalem, lsraël72 apri/200 1. 

, . 
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treft wa n z 
1.500. ) 

En verder in Geraardsbergen .. . 

Ten tijde an de Tweede 
Wereldoorlog waren in 
Geraard bergen twee bekende 
Joodse familie , de familie 
FichJmvitz en de familie Jacoby. De 
meesten an hen werden opgepakt 
doch niet op dezelfde datum. Een 
paar vl erden met rust gelaten of 
konden ontsnappen. Eigenlijk lag 
de focu van de deportaties op de 
teden Brussel, Antwerpen, Luik 

en Charleroi. In kleinere provi n
ciesteden, zoals Geraardsbergen, 
gebeurde de jacht op de Joden niet 
y tema ti sch. Men kan er du s van 

uitgaan dat steed een of ander 
feit de aanleiding moet zijn ge
weest voor het oppakken van de 
ene of de andere. Overigens was 
het ook zo dat Joden die gehuwd 
wa ren met een niet-jood(se), de 
zogeheten g mengde huwelijken, 
ningszin en tot zeker hoogte 

"bescherming" genoten op voor
waarde dat zij zich trikt hielden 
aan de anti-j od v rord ning n 
en en low profile aannamen. n 
gem ngd huw lijk b d v nw I 

n z k rh id m an d porta-
ti t kunn nt napp n. 

/. lsobelle Flsch/owltz 
(Geraardsbergen, J 89 J -
Auschwitz, J 944), haar voorou
ders en haar familie 

n r de groep mensen die "ver
dw n n" nmiddellijk na hun 
aankom tin Auschwitz, was 
I ab ll (Elza) Fischlowitz. Zij 
w rd in G raarrlsbergen geboren 
op 7 maart 1891 als dochter van 
Ephraiim David Fischlowitz en 
Clementina Laernlé die de Poolse 
nationaliteit had. Isabelle verkreeg 
de Belgische nationaliteit door 
naturalisa tie (35). Ze is ongehuwd 
gebleven en was lerares Frans en 
muziek. Ze woonde op de Vesten 
nr. 76. 

Naar de ontmenselijking ... en de ver

snelde "Endlösung" (36
) 

Ons medelid en Oud-Geraards
bergenaar Yvan vander Haegen 
uit Mechelen deed ons het trieste 
verhaa l va n haar a rres ta ti e door 
de Gestapo el) en we la ten het hi er 
volgen. Het gebeuren vond plaats 
op 11 mei 1944: "Als ki11d van 6 jaar 
toen, kan ik 111e nog vaag lierinnereii 
wat op die 11/ooie /en tedag i11 111ei 1944 
in onze straat gebeurde, 111aar 111ij11 
111oeder heeft lliij dit verhaal dikwijls 
verteld. Oe kinderen op rfe Vesten 
speelden op de straat en de 11Ie11 sen 
zaten zoals ge-woonlijk bij I/looi weer 
aan de deur van hu11 huis. Oe oorlog 
had reeds een wending geno111e11. 
Plots kwam er een Duitse Ges tapo
officier in open wagen, ge-volgd door 
een 111ilitaire vrachtwagen, de straat 
langs de rechterzijde langzaa111 opge
reden. Oe Ges tapo-officier bezag alle 
huizen. Bovenaa11 de straat draaide11 

. B~<A IIFF.I.D, op. d l., p. 1 , 235, 249, 2 0. 

.. 

de wagens terug en reden langs de 
linkerzijde de straat af toen ze plots 
stopten voor het huis van juffrouw 
Fischlowitz. Ze stapten meteen het 
huis binnen. De juffrouw die op dat 
moment pianoles aan het geven was, 
m.oest onmiddellijk stoppen, werd 
door de Duitsers naar buiten gebracht 
met als enige bagage een broodje. 
Ze werd op de vrachtwagen geduwd 
met bestemming de Dossinkazerne te 
Mechelen, waar ze dan op 31 juli 1944 
op transport werd gezet naar de uit
roeiingska 111 pen in Polen". 

lsobelle Fischlowitz woonde op de Vesten 
nr. 76 tot ze op 11 mei 1944 werd wegge
voerd door de Gestapo. 

Aan de gevel van het huis waar ze woonde 
is een gedenkplaat aangebracht 

rAI)',Ait(.IIIU' f\KAAkiJ'Ifl f!RC..EN, Register vn11 geboorlenkten, 1 91, kte nr.S . - B v lk ing regis t r nr.4, p ri d 1 30-1947, p. 
20. 

zij and r v rm ld, uit: M. VAN TlliMI NT, Los e terugblikken ... , op. it., p. 26-30. 
titi Yv n Vand •r 11 ~g nuit M h •I •n, okt r 20 0, blz.1. 
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I sa belle Fischlowitz. De foto links komt uit het familiearchief en is vandaag in het bezit van 
een van de kinderen van Margriet Van Loethem (7 9 7 9-2006), nicht van Leontine Van Loe
them (7 886-7 98 7) die de echtgenote was in het tweede huwelijk van Raphaë/ Fischlowitz, 
/sabel/es halfbroer. Daar de thans levende familieleden I sa belle nooit persoonlijk hebben 
gekend, vonden we het oportuun de foto toch ook even voor te leggen aan enkele personen 
die lsobelle vaak hebben ontmoet en gesproken, zoals aan Andrea Lucienne Moreels (geb. 
7 928), Gilberte Moreels (geb. 7 925), Gaston Pion (geb. 7 97 9). Welnu, elk afzonderlijk hebben 
ze de vrouw op de foto zonder de minste aarzeling formeel herkend als I sa belle Fischlowitz. 
De foto rechts is deze welke voorkomt op de identiteitskaart afgeleverd in Geraardsbergen 
op 23 september 7 94 7. (© Rijksarchief in België - Dossier Vreemdelingenpolitie) Van wan
neer deze foto's dateren valt moeilijk te zeggen, maar dat ze van een verschillende datum 
zijn ligt zo voor de hand. 

Dit verhaal is ons bevestigd door 
Roger VanSnick (geb. 1931) die 
het gebeuren gadegeslagen heeft. 
Hij woonde toen met zijn ouders 
in Isabelles directe omgeving en 
heeft haar als knaap goed gekend 
want hij ging er regelmatig aan 
huis . Hij wist ook nog te vertellen 
dat er bij haar een Duits militair 
logeerde, misschien waren het er 
zelfs twee. Met goede bedoelingen 
waarschijnlijk had deze er haar 
attent op gemaakt dat ze als alleen-

staande vrouw eigenlijk niet ver
plicht was aan militairen logies te 
verschaffen. Isabelle zou dan naar 
de Kommandan tur (38) zijn gegaan 
om de zaak in het reine te trekken. 
Resultaat van de démarche ? De 
Duitse militair werd dadelijk weg
getrokken en de dag nadien werd 
Isabelle opgepakt ... (39) . Ze werd 
geïnterneerd in de Dossinkazerne 
op 17 mei 1944 om vervolgens 
naar de ontmenselijking te wor
den gedeporteerd en ten slotte de 

Endlösung te ondergaan. Zij was 
"passagierster" m. 179 van het 
26ste konvooi of "XXVI. Transport" 
naar Auschwitz. Dit konvooi (het 
voorlaatste, nota bene!) vertrok op 
31 juli 1944 met 563 mensen van 
wie er 207, onder wie Isabelle, on
middellijk na aankomst zijn "ver
dwenen". Ze werd dus naar alle 
waarschijnlijkheid begin augustus 
1944 vergast (4°). 

Aan de gevel van het huis waar ze 
woonde is een gedenkplaat aan
gebracht die werd ingehuldigd, 
samen de vlag van de "politieke 
gevangenen en rechthebbenden", 
op zondag 9 september 1951 (41). 

Op deze gedenkplaat staat 1941 
als jaar waarin haar aanhouding 
zou hebben plaats gehad. Dit is 
fout. In het Joods Museum voor 
Deportatie en Verzet bevindt zich 
een enveloppe "Reliques" op haar 
naam, met daarin haar identiteits
kaart opgemaakt op 23 september 
1941 evenals een oproepingsbrief 
de dato 4 juli 1942 in verband 
met haar identiteitskaart, na 1941 
dus. Het staat bovendien vast 
dat ze werd geïnterneerd in de 
Dossinkazerne op 17 mei 1944. 
Maar zelfs mochten er geen do
cumenten zijn die aantonen dat 
het 1944 was, dan nog kan met 
zekerheid worden gesteld dat het 
alleszins niet 1941 kon zijn om de 
doodeenvoudige reden dat Berlijn 
pas in jwu 1942 besliste om tot de 
actie over te gaan met de eerste 
arrestaties van Joden tot gevolg. 
Bovendien en om elke twijfel hele
maal weg te nemen, werdenJoden 
van Belgische nationaliteit pas van 
september 1943 gedeporteerd (42

). 

Bewijzen te over dus dat het niet 
1941 is. 

(38) In iedere plaats van enige betekenis was het kantoor van de plaatscorrummdant (Ortskommandantur) gevestigd. Zo 
ook in Geraardsbergen. De Kommandantur bevond zich op het Stationsplein in het pand met het hui nwmn r 5 (huidig 
nwmnering). 

(39
) Mededeling van 6 september 2004. 

(40) In het bevolkingsregister staat in rand vermeld: "Overleden Auschwitz, 1944 of 1945" (Cfr. Archiev n an d tad 
Geraardsbergen, bevolkingsregister periode 1930-1947, nr. 4, p . 820. In 1949 werd een akte van ov rlijd n p maakt 
(nr. 58). 

(
41

) De Vaandrig, jg. 45, nr. 35, 8 september 1951, p . 1. (Privé-archief) 
(
42

) N.N., Didactische Gids ... , op. cit., p . 15. 
.. 



li.lO.Oi :atL 
<kotek ~~•lollild. 

Pagina 12 van het 26"~ konvooi naar ... 

De G roordsb rgse Joden "verdwenen" In Auschwl 

l!lnw•ndtruoa 4tn ____;:....;._ _____ _ 

StuiNnaoiiOrlakeU) t ) ~~~ 
/ll) S!li!ICh• l!lnbO,...unc dontZ--J- /f'f 

• Konreuion ~-----
Derul Mus4 kleh:rerin 

A~,..... OEEjU\AP.DSDERGE;j , 'lesten . 76 

'1 c--... --_-: .. ";f.-1"2it:--~0!Ef-J:-.:_ .. "JJ);. ;.__ lt/ y 

In de linker bovenhoek staat de datum 
van internering in de Dossinkazerne te 
Mechelen. 

(zoals Pressburger of Warszawski) of 
bijnamen zoals Teitelbaum. (dadel
boom) of Himmelfarb (hemelkleur, 
vermoedelijk voor mensen met 
blau we ogen)}. 

Russen en Polen evenals andere 
Slaven hebben patroniemen die 
eindigen op -114 in het Russisch, 
-icz in het Pools, -itz in het Duits, 
-ié in het Tsjechisch, enz. (allemaal 
-iel! uitgesproken). In Duitsland 

(Bron: Joods Museum voor Deportatie en Verzet/ Mechelen. 

veranderden patroniemen in 
achternamen eindigend met -sohn 
(ben Eber werd Ebersohn). Voor de 
Poolse Jod en was het doorgaans 
gebruikelijk de ben-patroniemen 
op te nemen in de officiële docu
menten va n de Russische, Duitse 
(Oostenrijkse) of Poolse adminis
tratie ze lfs nog voor er van familie
namen sprake was. En vaak nadat 
de familienamen waren opgelegd 
werd de versie van het patroniem, 
die door het hoofd van de familie 
werd gebruikt gewoon de familie
naam. 

De naam Fischicwitz (44 ) 

Zoals vaak met familienamen het 
geval is, zijn ook hier meerder 
varianten ontstaan. Zo behoren 
Ben Fishel, Fiszlewicz, Fisch lowicz, 
Fischlowitz, Fishlow, Cymzer
Fischlowitz, of gewoon Cymser, 
Cymse, allemaal tot hetzelfd 
geslacht. 
In 1805 wou de keizerlijke regering 

.. 

van Oostenrijk, in haar deel van 
Polen, dat de Joden een familie
naam aannamen en ze werd in 
1821 hierin gevolgd door Rusland. 
Bij de vorming van familienamen 
gebruikte men ofwel traditionele 
patroniemen (afgeleid van de 
voornaam van d vader), am
bachten of beroep n zoal Tischler 
(schrijnw rker), Gold chmidt 
(g udsmid)}, plaats van h rkomst 

Duit sprekende kantoorklerken 
zoal di gen n die de passa-
gi r lijs t n opmaakten voor de 

1 11 w, A B'it of a Memoir and a Noteon tlw Ancestars of idney E11U111J4el Fi hlow, 

Fdr~ontlum ;-p,-,.' · 
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emigranten die van Hamburg 
inscheempten naar de Verenigde 
Staten, of de Oostenrijkers die 
destijds in Krakau archieven 
aanlegden, waren geneigd Poolse 
achternamen eindigend op -icz 
en Russische eindigend op -HIJ 

om te zetten in de Duitse schrijf
wijze -itz. In de Verenigde Staten 
en Engeland werd -ich, -icz en itz 
dikwijls -itch. Vandaar dat alle 
Fishlowitzen, Fishlowiczen en 
Fichlowitchen gewoon varian-
ten zijn van dezelfde naam. Ze 
stammen allen af van dezelfde 
Salomon ben Fisch'l uit Krakau, 
geboren omstreeks 1754 en over
leden in 1831. Hij staat als eerste 
vermeld met de naam Fischlowicz 
(Fischlowitz), dit is de Oostenrijks
Duitse spelling van Fiszelewicz 
wat de Poolse versie is van het 
Hebreeuwse patroniem ben Fischl 
(de zoon van Fischl). Op haar 
beurt is deze versie een bijnaam 
voor de Hebreeuwse naam Efraïm 
wat eigenlijk een woordspeling 
is tussen de woorden fish (vis) en 
fecund (vruchtbaar), een patriarch 
kenmerkend in het Hebreeuws. 
Maar hoe die woordspeling verkla
ren? Hiervoor bestaan geen tast
bare en onweerlegbare gegevens. 
Veel Joodse voornamen verwijzen 
naar de naam van dieren die 
zouden te maken hebben met de 
zegening van Jacob uit de Genesis 
(
45

). Toen Jacob (naam die door 
God werd veranderd in Israël) zijn 
einde voelde naderen, riep hij zijn 
zonen en kleinzonen bijeen. Hij 
sprak over elk van hen en voor
spelde ieders plaats in de wereld. 
Hij vergeleek Yehuda (Juda) met 
een leeuwenwelp die zou groeien 
en zich ontpoppen als een heerser. 
Issachar (Issakar), zegde hij, was 
zo sterk als een ezel (bedoeld als 
een compliment), Dan was als een 
slang die als geen ander een vijand 

in een hinderlaag weet te lokken, 
Naphtali was te vergelijken met 
een hert (Zvi in het Hebreeuws, 
Hirsch in het Duits en het Jiddisch), 
Benjamin zou op jacht gaan net als 
een hongerige wolf (Ze' ev in het 
Hebreeuws, Vulfin het Jiddisch) 
doch zijn prooi delen. Zijn klein
zoon Ephraïm zou uitblinken door 
vruchtbaarheid en zich vermenig
vuldigen. Nu, heeft het Hebreeuws 
voor vermenigvuldigen dezelfde 
wortel als dag, "fish" en dit is de 
gangbare uitleg voor het feit dat 
voor Joden de Jiddische namen 
Fish'l of de Fischke-bijnamen staan 
voor Ephraïm, nota bene de klein
zoon van J acob en stichter van een 
van de Twaalf Stammen. 
Misschien droeg de vader van 
Salomon ben Fischl de Hebreeuw
se naam Ephraïm. Ter zijde, de 
naam Salomon (van dezelfde stam 
als het woord shalom) kan worden 
begrepen als 'Man van Vrede, de 
Zoon van Kleine Vis'. Dergelijke 
interpretatie roept misschien veel
eer indianenlogica voor de geest 
en is alleszins alles behalve Joods, 
maar etymologisch gezien klinkt 
ze toch aanneembaar. 

De familie Fischlowitz (46
) 

Zoals eerder gemeld, heeft de 
familie Fischlowitz haar wortels in 
de Poolse stad Krakau (Kraków). 
Meer dan eens week een of an-
der familielid uit naar België, een 
paar naar Zwitserland en enkelen 
ook naar de Verenigde Staten van 
Amerika. Zo zou kunnen worden 
gesproken van een Belgische, 
Zwitserse, Amerikaanse tak van de 
Fischlowitzen. 
Een paar uitzonderingen niet te 
na gesproken zijn al diegenen die 
in Polen zijn gebleven, omgeko
men in de vernietigingskampen 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Doorgaans werden ze naar 
Auschwitz nabij Krakau gede
porteerd, soms na eerst een tijdje 
in een kamp in Podgorze te heb
ben doorgebracht. Onder hen de 
meesten van de Belgische tak. 
Na te zijn samengebracht in de 
Dossinkazerne te Mechelen die als 
verzamelcentrum fungeerde, wer
den ze met een goederentrein naar 
Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. 
De ironie van het lot wil dat een 
einde aan hun leven kwam zodra 
ze terug een voet zetten in Galicië, 
op nauwelijks enkele kilometer 
van Krakau dat ze zovele jaren 
voordien hadden verlaten ... De via 
de film Schindler' s list alom beken
de Oskar Schindler en een zekere 
Modell die uniformen maakte 
voor de Wehrmacht, slaagden erin 
een aantal Joden te onttrekken aan 
de uitroeingskampen, maar van 
de 68.000 die voor de oorlog in 
Kraków-Kazimierz woonden heb
ben slechts enkele honderden het 
overleefd. 

Stamreeks en familie van 
lsobelle Fischlowitz (4?) 

Genealogische opzoekingen heb
ben de oudst gekende voorvader 
kunnen terugvinden in het Krakau 
van de 18de eeuw en de stamreeks 
van Isabelle ziet eruit als volgt: 

I. Salomon FISCHLOWICZ (= 
Salomon ben FISCH'L), geboren 
in Krakau omstreeks 1754 en over
leden in 1831. Zijn geboortenaam 
was Szachne Fiszlowicz. Hij was 
gehuwd met Necha, geboren in 
1754/56. Zij zijn de ouders van: 

11. Abraham CYMZER 
FISCHLOWICZ, geboren in 
Krakau in 1776/78 en gehuwd 

es) De Genesis is het eerste bijbelboek, beginnende met de schepping van de wereld. 
e6) Tenzij anders vermeld zijn de gegevens voor deze paragraaf afkomstig van dhr. David M. Fishlow, Washington DC 

(e-mails van 20 en 21 juni 2008) die ook verwijst naar het Dictionnaire de la biographie Bruxelloise. 
( 47) De inmiddels met onze gegevens vervolledigde en bovendien uitgebreide stamboom van de verschillende familiege 

slachten is te vinden op Internet. 

·. 
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(177 -
n: 

. Efroim (Efrajm, Efraïm) 
Dawid (CYMSE) FISZLOWICZ, 
eboren in Kr kau p 17 oktober 

1 1 z de kind an h t echt-
p ar mo md. 
Hij "'a pettenmaker an beroep. 
ind 1 61 woonde hij e rs t met 

zijn ouder in Brus el waa r hij op 7 
december 1 76 in het hu welijk trad 
me t drienne O RDMA N. Het 
echtpaar ve tigde zich in Aat waar 
vier kinderen werden geboren: 
- a muel in 1 7 (zie verder) 
- El i a Anna in 1 80 (zie verder) 
- Raphaël Edmond in 1882 (zie 

verder) 
- Albert in 1 5 die reeds in 1886 
overleed . 

In 1 overleed Efraïms v rouw, 
Ad rienne ordmann. 
Efraïm hertrouwde op 4 feb ruari 
1 9 met Clémentine LAEMLÉ die 
de Poolse nationaliteit had . Op 17 
oktober 1 9 komt het echtpaar 
vergezeld van de drie uit Efraïms 
eers te huwelijk nog in leven z ijnd e 
ki nderen zich in Ge raardsbergen 
vestigen. Oms treeks 1900 woon
den ze in de Grotestraat nr. 40 
(Foto 7), wat blijkt uit een brief- of 
prentkaart uit 1903 gericht tot de 
lfja rig I abe lle die vo lgt ond r V 

en kind uit h t twe de huwelijk. 
Efraïm i in raa rd b rg n over-
I den p 5 d cemb r 1911 n hij 
staat in d v rlijd n akt v rmeld 
al "kla kk nfabrikant" (4H). 

D G raard b rg e Jod n "v rdwenen" l.n Auschwitz 

Portretten in olieverf op doek. Links Chaim Samuel Cymse Fischlowitz, rec.hts 
diens echtgenote Ester Welner (Wilner, Wilme). Zie het typische keppeltje (kipa) 
dat Chaim draagt, dit is een soort kalotje waarmede de mannen op de sabbat het 
hoofd bedekken. 

V. Isabelle FISCHLOWITZ 
Isabelle (ook Eisa genoemd) werd 
in Geraa rdsbergen geboren op 7 
maart 1891. Zij bleef ongehuwd en 
was lerares Frans en pi ano. Precies 
over haar gaa t dit hoofdstuk. 

Isabelle's oudste ha lfbroer, Samuel 
Fischicwitz werd geboren op 10 
maart 1878. Samen met zijn jon
gere broer Raphaël ze tte hij na het 
overlijden van vade r Efraïm de 
zaak van pettenfabricage verd er 
en in 1912 s taan de gebroeders 
Fischi cwitz vermeld als kla kken
fab rikant in de Adamstraat, nr. 17 
("Y). Op een bepaa ld moment moet 
de zaa k in fin anciële moeilijkhe
den zijn gekomen v rmit "S. & 
R. Fi chlowitz" op 6 mei 1935 een 
ge rechtelijke a kkoord bekwamen 
( ><.!). 

Blijkbaa r goed geïntegreerd , was 
a mu I voor de r te Wereld -

rl og er ta ri va n de raa rd -
b rg afd ling van d Liberale 

Detail voorkomend op beide doeken, met 
de naam van de kunstschilder en het jaar 
van uitvoering van het schilderij. De twee 
portre tten zijn dus geschilderd in hetjaar 
7864 door R. Maej(?). Ze zijn even groot, 
ongeveer 70 bij 60 cen timeter. 
Via gemeenschappelijke erfenis zijn ze 
nu in het bezit van de drie kinderen van 
Margriet Van Loethem (1 979-2006), nicht 
van Leontine Van Loethem (1 886-1 98 7) 
die de ech tgenote in tweede huwelijk 
was van Raphaël Fischlowitz, lsobelles 
halfbroer. Margriet was de kleindochter 
en Leontine de dochter van het echt
paar Franciscus van Loethem x Natha/ie 
Herregodts. 

Aal t, v rdra ht 2002 A, 
) 

·r~ -
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Marguerite Pennewaert, in de 
Rokerstraat nr. 5. 

Op 17 juli 1945 koopt Raphaël het 
pand nr. 35 op het Stationsplein 
waar hij in 1947 intrekt en blijft 
wonen tot zijn overlijden op 6 juni 

Het huis Grotestraat nr. 40 anno 208, waar 
de Fischlowitzen woonden in 7903. De 
gevel van de bovenverdieping is bewaard 
gebleven. (Foto: L. Van Schaars). 

Madame S. FlSCHLOWlTZ, oée À. 
PHlLlPP: 

Et la FamjUe, . 
ont la douleur d'annoncer le décè~J de 

MONSIEUR 

, Samuel FISCHLOWITZ 
survenu à Schaerbeek le 24 Tilai 1963 
dans sa 86• année.. 

i.es tunéraill~s clvites aaroot ueu 
· te mercredl 29 mat 1963. 

Réunion au· Crématoire .à 14 h 45. 
Oet . a_vis tle~t Ueu de .f~e-part. 

·.!
NI ·· FLEURS, NI OO.~.~NNES. 
Schaerbeek, 181, av. PlaskY.- 269023 

Overlijdensberichtje in een Brusselse krant 
(Le Soir ?) 

Jonge Wacht(51
). Op een gegeven 

ogenblik is hij naar Brussel gaan 
wonen. Hij h~eft de oorlog over
leefd en 
overleed in Schaarbeek (Brussel) 

·op 24 mei 1963. 

Isabelles halfzus, Elisa Anna 
Fischlowitz werd gebore:n op 
21 mei 1880. Zij trouwde in 
Geraardsbergen op 22 oktober 
1900 met de op 6 mei 1875 in 
Bremen geboren Jacques Karpeles, 
"graver" of grondwerker van be
roep. Hier rijst evenwel de vraag 
of "graver" niet een schrijffout 
inhoudt en of eigenlijk niet" gra
veur" werd bedoeld want er is een 
sterk vermoeden gewettigd dat 
Jacques Karpeies zilversmid en 
bronskunstenaar was. Zo werd in 
2007 in Groot-Brittanië een veiling 
gehouden van "a small collection 
of Art Nouveau bronze by Belgian 
artist and silversmith Jacques 
Karpeles" (52

) . Het echtpaar verliet 
Geraardsbergen op 18 december 
1900 om zich in Brussel te vestigen. 

De jongste halfroer van Isabelle, 
Raphaël Fischlowitz, is geboren 
op 16 januari 1882. Op 11 februari 
1914 trouwde hij in Brussel met 
Anna Lederman, geboren op 18 
mei 1888 in Pegersheim (Elzas), 
van wie op eigen verzoek ge
scheiden op 20 juni 1931 (53). Het 
echtpaar kreeg geen kinderen. Op · 
12 april1933 hertrouwde Raphaël 
met Leontina Gislena Van Laethem 
uit Geraardsbergen, geboren op 
26 maart 1886 als dochter van 
Franciscus en Nathalia Herregodts. 
Ook dit huwelijk is kinderloos ge
bleven. Het echtpaar woonde tot 
1947 samen met hun dienstmeisje, 

Raphaël Fischlowitz bevelhebber van de 
Geraardsbergse Vrijwillige Brandweer van 
7923 tot 7947. 

1958. Een gedeelte ervan was in 
1901 door de toenmalige eigenaar, 
Felix De Block in Geraardsbergen, 
omgebouwd tot sigarenfabriek en 
vanaf de jaren 1921-22 fabriceerde 
sigarenfabrikant Jules De Clercq 
er sigaren. Raphaël Fischlowitz 
gebruikt de werkruimte als atelier 
voor zijn pettenfabricage tot 1949. 
In dat jaar komt het gebouw in 
handen van oudere broer Samuel 
die inmiddels fabrikant is in 
Schaarbeek. (54) 

In zijn pettenfabriekje verdienden 
toch heel wat mensen hun brood, 
sommigen in vast dienstverband 
en anderen als thuiswerkers. Ter 
zijde, een van zijn jonge werkne
mers, Louis Michiels genaamd 
(geb. 1917), leek hem een bijzonder 
schrandere jongen en Rafaël moe
digde hem aan te gaan studeren er-

(51) J.P. PAN1S en A. PANIS, De liberale jo71-geren, in In de schaduw van de kring 1872-1997, Geraardsbergen, 1998, p. 84. 
( 52) Internet: www. inval uable. comjauc ti on -Zo t/a-small-collection -of-art -nouveau-bronze-by-belgi 

www.invaluable.comjauction-lotja-collection-of-belgian-silver-items-by-jaques-ka 
(53) STADSARCHIEF GERAARDSBERGEN, Burgerlijke Stand, Register van huwelijken en echtscheidingen anno 1931, m. 42 

van 20 juni. - Registers van geboorteakten van-1914 tot en met 1931. (Met dank aan mevr. Arme Dewaele, archiefbeheer
der stad Geraardsbergen, voor haar assistentie) 

( 54) AKG (Archief Kadaster Gent), doe. 212, Ger, dl. 4, art. 1400; dL6, art. 2007; dl. 3B, art. 2747. 
(Met dank aan Jacques De Ro) 

·---~ 
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rati midd n 
hij h t reed an bij h t b gin 

an d o rl g erkorven. Ond r 
titel ~'Re llt wat krom i !" lezen 

we in de partijkrant an h t VNV 
nH I mmm ke mz de Brandweer 
lz efta/u eer zijn puitrepetitie her
nomen. Deze meneer liet de goede 
stede "i11 brn11d" bilzst de gevaarlijke 
oorlo sdn en" (56

). In 1943 werd 
hij door een S.S.- oldaat aange
klaagd bij de Feldgendarmerie 
( ommnndantur) omdat hij de 
david ter niet droeg. Hij kon niet
temin vrijuit gaan, naar verluidt 
dank zij de persoonlijke tussen
komst van burgemeester Van 
Liefferinge (V V) . Toen een jaar 
later zijn zus lsabe lle was wegge
voerd, kreeg hij van diezelfde bur
gemeester de toelati ng de zegels 
te verbreken om de inboedel weg 
te halen Cl- Hijzelf w ist uiteinde
lijk aan de deporta ti e te ontsnap
pen en hieromtrent werd en ve le 
vragen ge teld over hoe het toch 
kwam da t zijn zus wel en hij ni et 
vervolgd werd. En de cafétoog
logica gaf de toon aan, net als de 

D Geroordsb rgs Joden "verdwenen" in Auschwitz 

Op 7 2 april 7 933 hertrouwde Raphaël met 
Leontina Gislena Van Laethem. 

Grafkelder van het echtpaar Raphaël 
Fischlowitz - Leontine Van Loethem op het 
kerkhof van Geraardsbergen. 

distels buitensporig uit de grond 
schieten. Hij zou een dubbelleven 
hebben geleid en de Duitsers van 
dienst zijn geweest, hij zou onder
g doken hebben geleefd, hij zou 
niet echt Jood zijn geweest maar 
een adoptiekind, hij zou ... , hij zou 
enzovoort. 

Rafaël was alles behalve een onbe
kende in Geraardsbergen (58

). Hij 
stond actief in het Geraardsbergse 
openbare en sociale leven en in 
1926 werd hij verkozen tot ge
meenteraadslid voor de liberalen. 
Hij nam tevens bestuursverant
woordelijkheid in meerdere vereni
gingen, zoals in de turnvereniging 
Ln Crmn111ontoise (1901-1926) . Hij 
was houder van meerdere binnen
en buitenl andse onderscheidingen; 
zo was hij, volgens een overlij
densberichtje in een Brusselse 
krant (Le Soir?), ridder in de Orde 
va n ichan-lftikbar e9), ridder in 
de Orde va n Leopold II, ridder 
in de Kroonorde. Raphaël en zijn 
echtgenote Leontine rusten op het 
kerkhof va n Geraardsbergen 

Een merkwaard ige fam ilietak in 
Duitsla nd 

Alhoewel het hier niet de bedoe
ling was andere dan heel dichte en 
directe familie van Isabelle te be
lichten, w illen we hierop toch één 
uitzondering maken . Een nicht van 
Jsa belle, Leopoldine Fischlowitz 
(6(1) , geboren in Brussel (en niet in 
Berlijn zoals verkeerdelijk staat 
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op Internet) op 23 september 
1855, trouwde met advocaat Max 
Steinschneider (61

) uit Berlijn, actief 
bij de oprichting van productie- en 
consumptie-coöperatieven. Als 
voorvechter in de mensenrechten
beweging hoeft het niet te verba
zen dat hij behoorde tot de stich
ters van de Duitse Liga voor de 
Mensenrechten. Hij was de zoon 
van de bekende wetenschapper 
Moritz Steinschneider (1816-1907), 
de grondlegger van de moderne 
Joodse bibliografie. Leopoldine 
werd aldus de stichter van een 
voorname tak van de familie in 
Duitsland. In Dallgow-Döberitz 
is een straat genoemd naar haar 
man, Griinder der Villenkolonie 
Döberitz, promotor van de villawijk 
Döberitz. 
Max en Leopoldine kregen drie 
zonen onder wie Adolf-Moritz, 
een prominente politieke figuur 
aan de linkerzijde van het politieke 
landschap en advocaa t in het pre
Nazistische Frankfurt. 
Adolf-Moritz Steinschneider is 
geboren in Berlijn op 12 juni 1894, 

Ado/f-Moritz Steinschneider 

als oudste zoon van het echtpaar. 
Hij kende geborgenheid in zijn 
kinderjaren, wonende in de re
sidentiële wijk van Döberitz, die 
door zijn vader was ontwikkeld. 

·Na zijn middelbaar aan het Frans 
gymnasium in Berlijn, studeerde 
hij rechten en economische we
tenschappen achtereenvqlgens in 
Berlijn en Munich. 

Reeds voor het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog werd in 
Duitsland geijverd voor een sociale 
revolutie en in 1916 ontstond de 
Spartakusbund, een afsplitsing van 
de SPD (de Duitse socialisten), zo 
genoemd naar Spartacus (62

). Die 
vereniging van links-radicalen 
ijverde voor de voortzetting van 
de sociale revolutie ook tijdens de 
oorlogsjaren en, na de oorlog voor 
een radicale koers . In 1918 werd 
de Spartakusbund omgevormd tot 
een partijpolitieke organisatie, 
de KPD (Kommunistische Partei 
Deu tschlands). De pas opgerichte 
KPD nam het initiatief tot een 
opstand, Spartakistenopstand 
genoemd, die een aanvang nam op 
5 januari 1919 doch reeds op 12 ja
nuari hardhandig werd neergesla
gen. Welnu, in deze revolte speelde 
Adolf Moritz een actieve rol aan 
de zijde van de Spartakisten. 
Na de onderdrukking van de 
Spartakistenopstand werd Adolf 
voor de rechtbank gedaagd en 
tot een gevangenisstraf ver
oordeeld en zo verbleef hij van 
juni 1919 tot maart 1920 in de 
Plötzenseegevangenis in Berlijn. 
Na eerst te hebben gewerkt in 
dienstverband, begon hij in 1926 
een eigen advocatenpraktijk in 
Frankfurt. In het begin behan
delde hij voornamelijk zaken die 

Het echtpaar Max Steinschneider en 
· Leopo/dine Fischlowitz en hun oudste 

zoon Adolf-Moritz (foto anno 1900). 

te maken hadden met betwistin
gen in de wereld van politieke en 
financiële oplichterijen, proleta
riërs, echtscheidingen, alimenta
tiegelden. Later was hij vaak in 
politieke processen gewikkeld 
als verdediger van mensen uit 
het sociaal-democratische (soci
alistische) en commmunistische 
kamp tegen bekende figuren uit de 
NSDAP (Nationaal Socialistische 
Duitse Arbeiderspartij). Hij was . 
ook de wettelijke vertegenwoordi
ger van de Sovjet-handelsmissie in 
Duitsland. 
Adolf Moritz Steinschneider leefde 
ondergedoken in Frankrijk toen hij 
op 11 juni 1944 om het leven kwam 
in Bellac, gedood door soldaten 
van het 1 ste bataljon van het 4de 

Panzer Grenadier Regiment "Der 
Führer", een SS-regiment behoren-

( 62) Spartacus (overleden 71 j. v. C.) was een Romeinse slaaf die op een bepaald moment was voorbestemd om gladiator te 
worden. Hij werd de leider van de opstand in de kazerneschool, weldra uitgebreid met duizenden slaven uit de 
omliggende landbouwbedrijven. Deze opstand staat bekend als de Spartacusopstand (73-71 v. C.) en er werd een eind 
aan gemaakt door Crassus; 60.000 slaven werden gedood en 6.000 werden als afschrikking gekruisigd langs de weg 
Capua naar Rome. 

· ' 



Familienaam uitgestorven? («'•') 

overleefd en ook vandaag nog in 
Europa wonen. Maar i het niet 
merkwaardig dat een Joods gezin 
dat de oorlog wi t te doorspartelen 
nabij Limoge in Frankrijk waar 
het inds hallweg de jaren 1930 
leefde, zich na de oorlog terug 
in Duitsland ging vestigen? Een 
woont in Frankfurt en een klein
zoon met zijn gezin in Berlijn . Het 
zijn echter geen naamdragers .. . 
Zou de familienaam Fischlowitz 
dan uitge torven zijn in Europa? 

( ) 

D G raard b rg Jod n "v rdw n n" In Au chw1tz 

links Roza Coster, rechts Rebecca Jacoby (© Rijksarchief in België - Dossier 

Vreemdelingenpolitie) 

11. De Jacoby's 

Tot de familie Jacoby behoorde on
der meer het gezin van Levi Jacoby 
dat, naar verluidt, de feestzaal 
Plaza (Oudenaardsestraat) heeft 
gerund. Deze mensen zijn van 
Gent naar Geraardsbergen overge
waaid. De gegevens over hoe het 
ze is vergaan, zijn schaars. Maar 
het is een triest verhaal. 
Levi Jacoby is geboren in Gent op 
3 december 1880 als zoon van Isaac 
en Rebecca Swaap. Hij kwam om 
het leven op 4 augustus 1942 "o111 

2 ure en halfvóór middag" (m.a.w. 
om halfdrie 's nachts) . Volgens de 
overlevering kende hij een tragisch 
einde. De aangifte van overlijd n 
w rd gedaan door de 38-jarige 
zoon Asser op dezelfde 4<~c augus
tus "om tien ure vóór middag"(65

). In 
de overlijd nsakt (nr. 125) wordt 
g en gewag g maakt ov r hoe Levi 
om h t I v n is g kom n. Zijn we
duw , Roza Cost r w rd g bor n 
in Ninov op 7 augustu 1 3. 

Het echtpaar Jacoby-Coster had 
ten minste drie kinderen, een zoon 
Asser voornoemd, geboren in 1904 
en vrachtrijder van beroep, en 
twee dochters, Rebecca die gebo
ren is in Gent op 4 januari 1906 en 
Rosine geboren op 1 maart 1915 
eveneens in Gent. Beiden zijn on
gehuwd gebleven. 

aar alle waarschijnlijkheid was 
het ergens in september 1942 dat 
Roza samen met haar dochters 
Rebecca en Rosina Jacoby werd 
opgepakt door de Gestapo of 
door de SS. Wat de aanleiding 
zou kum1en gewee t zijn voor 
hun arrestatie blijft een raadsel, 
want normaliter werden de Joden 
uit kleinere s teden niet systema-
ti eh opge poord noch vervolgd. 
Volgens sommige zelis vandaag 
nog levendige geruchten, zou zoon 
Ass r hierin een zeer bedenkelijke 
rol h bben g speeld met het doel 
zijn vel v ilig te st llen ... Wat er 
ook van zij, op 25 pt mb r w r
d n d dri vrouw nopgeslot n 



in het 55-5ammellager Mecheln, dit 
is zoals eerder gemeld het verza
melkamp dat voor de Joden was 
ingericht in de Dossinkazerne te 
Mechelen in afwachting verder te 
worden doorgestuurd naar de ein
deloosheid ... Moeder Jacoby werd 
er ingeschreven als huisvrouw en 
beide dochters als Hauswirtschaft 
(huishoudster?). 
De dag na hun aankomst, op 26 
september dus, werden ze alle 
drie als "passagierster" respectie
velijk nr. 2338, 2340 en 2339 van 
"Transport XI" naar Auschwitz 
gedeporteerd. Van geen van hen 
is vooralsnog een stamnummer 
gekend noch gegevens over hun 
aanwezigheid in Auschwitz of 
in een ander concentratiekamp. 
Roza Coster was een vrouw van 
om en bij de 60 jaar en vrouwen 
van die leeftijd werden in 94% van 
de gevallen onmiddellijk bij hun 
aankomst naar de gaskamer gedre
ven. Dat de drie het niet overleefd 
hebben mag als een vaststaand feit 
worden genomen. Dit was ook de 
conclusie van de Rechtbank van 
Eerste Aaanleg in Oudenaarde die 
dit bekrachtigde in drie vonnissen 
die op respectievelijk 21, 24 en 26 
november 1952 werden overge
schreven in het register van overlij
dens van de stad Geraardsbergen 
(
66

). Wanneer precies en in welke 
omstandigheden deze mensen 
aan hun einde kwamen is niet be
kend. Ook over de plaats waar dit 
gebeurde bestaat geen volstrekt 
houvast; wel mag met een aan ze
kerheid grenzende waarschijnlijk
heid worden van uit gegaan dat 
het Auschwitz was. (67

) 

Zoon Asser Jacoby is weten te 

( 66) Akten nr. 204 bis, 205 bis en 206 bis. 
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ontkomen en zou ondergedoken 
ergens in de omgeving van Gent 
hebben vertoefd en de bezetting 
hebben overleefd (68

). 

In het Joods Museum van 
Deportatie en verzet te Mechelen 
heeft men weet van het bestaan 
van nog een gezin Jacoby, namelijk 
van Leon die in de Kloosterstraat 
(nu Abdijstraat) nr. 43 zou ge
woond hebben, maar heeft verder 
geen gegevens. Hier moet toch 
ergens een foutieve informatie ge
noteerd zijn want op het vermelde 
adres was Edgard Hooghuys' 
grootvader en diens zaak geves
tigd Fabrication de cartons perforés 
et cylindres pour toutes sortes orgues 
(69). 

Slotbeschouwing 

Isabelle Fichlowitz en de drie vrou
wen uit het gezin Jacoby zijn vier 
van de naar schatting 6 miljoen 
slachtoffers van het nationaal-soci
alisme dat van de Jodenvervolging 
een uitgangspunt had gemaakt 
voor zijn partijprogramma en ver
volgens een beleidszaak in nazi
Duitsland. Vooral hiermee onder
scheidde het nationaal-socialisme 
zich van wat doorgaans wordt 
ondergebracht onder de gemeen
schappelijke noemer fascisme dat 
eigenlijk het gedachtengoed was 
van het Italië van Mussolini. In 
Vlaanderen zijn het vooral mensen 
geweest van de De Vlag die actief 
en bewust hebben medegewerkt 
aan de J odenvêrvolging. 
Lupus est homo homini, aldus de 
Romeinse letterkundige Plautus 
die, nu meer dan tweeduizend jaar 

geleden, had ervaren dat de mens 
zich soms gedraagt als een wolf 
ten overstaan van zijn medemens 
(l0). Maar gaat een doelgericht uit
moorden van een welomschreven 
volksgroep en dit op racistische of 
godsdienstige gronden of omwille 
van een bepaalde maatschappijvi
sie niet een heel eind verder dan 
het instinctmatig handelen van 
een wolf of een ander roofdier? 
Genocide is van alle tijden, ook 
nog vandaag. Niet zo lang geleden, 
in 1994, werden in Rwanda, een 
gewezen Belgisch protectoraat, bij
na 1 miljoen Tutsi's doodgeknup
peld of met machettes afgemaakt, 
terwijl de zogeheten "peacekee
ping forces" van de internationale 
gemeenschap de gang van zaken 
gewoon als toeschouwers hebben 
moeten gadeslaan ... Tien van deze 
"toeschouwers tegen wil en dank", 
tien ongewapende Belgische para's 
werden eveneens afgeslacht... 

Marc VAN TRIMPONT 
Donkerstraat 48 
9500 Geraardsbergen 
Tel. 054 43 83 41 
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(67) Joods Museum van Deportatie en Verzet, Mechelen, e-post (get. Laurence Schram) de dato 23 april 2009. 
( 68) E. COLLIJNS, Notitie van 12 februari 2001, p. nv. 
( 69) E. HoocHuYs, Notitie d.d. 12 maart 2005, 6 blz., p. 4. 
(?0) Titus Maccius Plautus (ca. 251-184 vóór onze tijdrekening) is een bekend Romeins toneelschrijver wiens werken tot voor

beeld hebben gediend voor Shakespeare, Molière en anderen. Het hier aangehaalde citaat komt uit Asinaria (De Prijs der 
ezels), een minder bekend toneelstuk van de schrijver. 
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